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Dünyanın en büyük beşinci, Avrupa’nın ise en büyük ikinci ekonomisi olan Birleşik Krallık AB’ye dahil
olduğu günden beri mesafeli duruşuyla ve AB’nin bazı ortak politikalarını desteklememesiyle hep
konuşulan bir konu olmuştur. Günümüz dünyasının küreselleşmesi ve ticaretin iç içe geçmesiyle Brexit
sadece AB’nin değil diğer ülkelerinde (AB dışında olan) sonucunu merakla beklediği bir konu olarak
gündemdeki yerini korumaktadır. Bretix siyasi olduğu kadar ekonomik sonuçlarıyla da ön plana
çıkmaktadır. Sonucun daha belli olmadığı halde referandumla birlikte 2016-2017 tarihlerinde İngiliz
Sterlini 31 yılın en düşük seviyesine gerilemiş ve Euro karşısında %7.2 değer kaybetmiştir. Referandumdan
sonra brexit’in ekonomik etkileri hakkında şu yorumlar yapılmıştır.

Brexit’in Ekonomik Etkileri

Birleşik Krallık bunların yanı sıra AB’den çıkması halinde ortak Pazar bölgesinden çıkmış olacak ve bu
bölgenin getirdiği avantajlardan ve ayrıcalıklardan mahrum kalacaktır. Araştırma sonuçlarına göre Birleşik
krallık ayrılması durumunda ekonomisi, 15-20 yılda %3,9 daralacaktır. Ayrıca GSMH’ sinin % 18 üçülebileceği
kaydedilmektedir. Bunlar ışığında bir resesyonla karşı karşıya kalınabileceği söylenmektedir. Birleşik
Krallık’ın konuştuğu bir diğer ayrılma şekli ise anlaşmasız Brexit. Lakin bu hem Birleşik Krallık iş dünyası hem
de hane halkı tarafından çok istenilen bir durum değil zira bu şekilde bir ayrılık ile ürün fiyatlarında
yükselmeyle birlikte ticarette ciddi tedarik sorunlarının ortaya çıkacağı söylenmektedir. Avrupa İş Dünyası
Konfedarasyonu (BusinessEurope) yaptığı açıklamada, İngiltere’nin AB’den anlaşmasız biçimde ayrılmasının
‘felaket’ anlamına geleceğine dikkat çekilerek, bu duruma kesinlikle engel olunması gerektiği bildirildi.
Anlaşmasızlık durumunda seyahat engelleri ve hammaddeye ulaşımın zorluğu ile deniz seferlerinin aksaması
gibi sorunların oluşacağı ve İngiltere halkının tepkisinin kazanılabileceği düşünülerek hem İngiltere
siyasetinin çoğu hem de AB tarafından anlaşmasızlık seçeneğinin masadan kaldırılması istenmektedir. 
Son olarak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiltere’nin AB’den herhangi bir anlaşma sağlamadan ayrılması
halinde Türkiye’nin fazla veren İngiltere ile ikili dış ticaretinin 3 milyar dolara kadar olumsuz
etkilenebileceğini söyledi. 3milyar senaryosunda tekstil 1.4 milyar dolar, otomotiv 1.2 milyar dolar, beyaz eşya
ve elektronik ise 500 milyon dolar olumsuz etkileneceğini belirtti.

IMF( International Monetary Fund): Brexit, uzun soluklu bir belirsizlik ortamına ve finansal piyasalarda devamlılık arz eden çalkantılara yol açabilir. Bu durumda
ülkenin büyümesi olumsuz etkilenir. AB’den çıkılması durumunda Birleşik Krallık milli geliri uzun vadede yüzde 1 ile 9 daralabilir. Kısa vadedeyse konut fiyatlarında
sert düşüşler yaşanabilir. Şirketlerin borçlanma maliyetleri yükselebilir. Birleşik Krallık Hazine Bakanlığı: Brexit’in ekonomiye maliyeti 2030’ a kadar %6.2’lik milli gelir
daralması olacak. Bu oran, her hanenin yıllık bütçesinde 4 bin 300 sterlinlik bir düşüş anlamına geliyor. Yine aynı dönem içerisinde yatırımların azalması sonucu 820

bin kişinin işsiz kalması, Sterlin’in % 15 değer yitirmesi ve enflasyonun da % 2.7 yükselmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Ayrıca Londra merkezli bir kuruluş olan
Ekonomik ve Sosyal araştırmalar Merkezi ise, Ortak Pazar’dan çıkmanın Birleşik Krallık’ın AB ile yapılan ticaretin %22-30 arasında düşüş göstereceğini ama
ticaretteki bu negatif etkinin ABD  ve Kanada gibi ülkelerle yapılacak olan ticaretlerle telafi edilebileceğini söylemiştir.

Tüm analizler ve ekonomik rakamlar bir kenara bırakıldığında bence sorulacak en önemli soru şudur; küreselleşmenin en çok konuşulduğu bir dönemde şirketlerin,

ticaretlerin ve ülkelerin iç içe geçtiği bir dönemde sonunda, getirisinden çok götürüsü olacağı gözüken bir ayrılığın gerçekleşmesi durumunda kazanan kim olacak ? 

Bunun sonucunda ise ekonominin kötüye gideceğini, ortak pazarın kaybedileceğini bilerek yine de bu bir siyasi zafer olarak sayılacak mı ? AB’nin problemi birçok
yazarın dediği gibi ekonomik birlikten önce siyasi birliğin gelmesi gerektiğiydi. Bugün bu cümlelerin İngiltere’nin brexit süreciyle birlikte ne kadar doğru bir analiz
olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Belki de bu AB içinde bir kopuşun ilk belirtisi. Yine de ortak pazarın ve serbest ticaretin getirdiği rahat yaşam koşulları ulus devlet
içinde yaşayan her bireyin faydasına olduğunu düşünenlerdenim. Liberalizm ile gelen ticarette serbestlik anlayışı ve kazancı ne yazık ki kaybedilene kadar değeri
bilinen bir konu değildir. Serbest ticareti ve ortak pazarı yakaladıktan sonra tekrar bunlardan vazgeçip sırasıyla gümrük vergileri, pahalılaşan ithal hammadde ve
malzeme, kotalar, tarifeler ve çeşitli tarife dışı korumacılık politikaları hiç şüphesiz İngiltere’de yaşayan insanların yaşayacakları ve zamanla hayat standardı ve
gelirlerinin düşmesiyle yaşam koşullarından memnun olmamaya başlayacakları olasıdır. Belki de bunların tam tersi olarak İngiltere bunun altından kalkacak ve
tarihinde olan serbestleşmeye devam edecek. Burada yeniden en sevdiğim soru sorulacak tüm bu ekonomik sürecin sonunda ülkeler Adam Smith’e ait kitapları mı
yoksa Keynes’e ait kitapları mı açacak ?
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